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Kennari/kennarar:

Netfang/netföng:

Arnar Sigurgeirsson

arnar@fva.is

Námsgögn:
Afbrot og íslenskt samfélag eftir Helga Gunnlaugsson
Efni frá kennara

Lýsing:
Nemendur öðlast færni í að beita helstu hugtökum afbrotafræðinnar, vinna með áhrif frávika á
samfélagið, og skilgreiningu og flokkun afbrota. Einnig er leitast við að nemendur þekki samhengi
menningar og afbrota. Mikilvægt er að nemendur geti greint hið félagslega ferli er liggur að baki
hegðun afbrotamanna. Þannig er lögð áhersla á að nemandinn geti fjallað um frávik og afbrot út frá
félagsfræðilegu sjónarhorni og beitt félagsfræðilegum hugtökum og kenningum á efnið.

Markmið (þekking, leikni, hæfni):
Að nemandinn:
 kunni skil á helstu sjónarhornum og kenningum afbrotafræðinnar
 geti beitt kenningum afbrotafræðinnar á valið efni; aðstæður, hegðun, texta eða kvikmynd
 átti sig á muninum á frávikum og afbrotum
 geti hagnýtt sér upplýsingar úr opinberum skýrslum til samanburðar á mismunandi afbrotaflokkum
og mismunandi tíðni milli ára eða áratuga.
 geri sér glögga grein fyrir samfélagslegu samhengi afbrota og dómsmála
 geti framkvæmt sjálfstæða rannsókn á afmörkuðu sviði í tengslunm við afbrot eða refsingar
 geri sér grein fyri þýðingu réttarríkis í tengslum við afbrot og sakamál

Námsmat:
Í áfanganum er símat og skiptist námsmatið í; fjögur 10% ígrundunarverkefni, 10% kahoot verkefni,
25% hópverkefni og 25% einstaklingsritgerð.
Ná þarf að lágmarki 4,5 í einstaklingsritgerð til að standast áfangann.
Nemandi þarf að skila öllum verkefnum til að standast áfangann.
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Aðrar mikilvægar upplýsingar:









Mikilvægt er að skoða kennsluáætlun vel kynna sér efni hennar. Henni verður fylgt og því
ætti ekkert að koma á óvart.
Öll verkefnaskil fara fram á innu í þar til gerðar möppur, athugið vel hvenær þær möppur
lokast
Ekki er gefinn frestur á verkefnaskilum nema í algjörum undantekningartilfellum.
o Ekki er ráðlagt að vera að vinna verkefni fram á síðustu stundu
o Góð skipulagning er gulls ígildi.
Sé nemandi veikur þegar próf eru getur nemandi tekið prófið í lok annar (16 eða 17 viku)
Óskir um sérúrræði vegna prófa eða verkefna þurfa að berast í tímanlega. Það er ekki víst
að hægt sé að bregðast við slíkum óskum berist þær á síðustu stundu.
Verði nemandi uppvísa af ritstuld í verkefnum eða að svindla á prófi fær viðkomandi 0 í
þeim námsþætti og mögulega fall í áfanganum.
Gangi samstarf í hópaverkefnum illa af einhverri ástæðu skal ræða það sem fyrst við
kennara svo hægt sé að leita lausna. „Farþegar“ í hópavinnu eiga í hættu á að fá lægri
einkunn en aðrir í hópnum fyrir skil.
Mundu að ef veikindi verða (kennara eða nemenda) þá er ætlast til að þú haldir áfram að
læra eftir námsáætlun eins og kostur er!

Tími við nám:
Tímasókn; 60 klst.
Heimavinna; 50 klst.

Alls:

110 klst. (áætlað fyrir alla önnina)
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Vika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dags.
20.8-24.8
27.8-31.8
3.9-7.9
10.9-14.9
17.9-21.9
24.9-28.9
1.10-5.10
8.10-12.10
15.1017.10
22.1026.10
29.10-2.11
5.11-9.11
12.1116.11
19.1123.11
26.1130.11
3.12-8.12
10.1214.12

Námsþættir
Kynning á áfanga. Hvað er afbrotafræði?
Hvað er afbrotafræði? Skil 31.8 kl 23:59
Þróun afbrota á Íslandi
Þróun afbrota á Íslandi Skil 14.9 kl 23:59
Fangelsi og refsingar – ritgerð
Fangelsi og refsingar – ritgerð fyrri skil 28.9 kl 23:59
Fíkniefni og stefnumótun
Fíkniefni og stefnumótun
Fíkniefni og stefnumótun skil 17.10 kl 23:59

Námsmatsþættir
10%
10%

10%

Kynferðisbrot – Kahoot verkefni
Kynferðisbrot – Kahoot verkefni/próf
Viðskiptabrot

10%

Viðskiptabrot skil 16.11 - Ritgerð seinni skil 16.11 kl 23:59

10% og 25%

Kvikmyndir með gleraugum afbrotafræðinnar
Kvikmyndir með gleraugum afbrotafræðinnar
Námsmatsvika – kynningar á kvikmynd
Námsmatsvika – kynningar á kvikmynd

Tímaáætlun er sett fram með fyrirvara um nauðsynlegar breytingar.

25%

